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ruime huizen met jaren-dertig architectuur

vorstelijk wonen in een royale wijk met eeuwenoud groen

FRANEKER - KENINGSPARK

x

INLEIDING

Keningspark - vorstelijk wonen in een royale wijk met eeuwenoud groen
Keningspark ligt aan de westrand van elfstedenstad Franeker, vlakbij de autosnelweg naar
de Afsluitdijk en Leeuwarden. Op de fraaist gelegen kavels realiseert PreBoHus de laatste
nieuwbouwhuizen in jaren'30 architektuur conform het ontwerp van Inbo Architekten
waarvan al heel wat eerdere varianten in Keningspark zijn gerealiseerd.
Keningspark is een wijk die aangelegd is in een reeds bestaande parkachtige omgeving
met schitterende oude bomen. Het aantal huizen per hectare is uitzonderlijk laag, hetgeen
de royale opzet van het plan onderstreept. Het merendeel van de ca. 100 huizen is inmiddels gebouwd, zodat de wijk spoedig voltooid zal zijn.
Franeker is een al eeuwenoude stad, ontstaan als een nederzetting rond 1200.
Tegenwoordig bestaat de gemeente Franekeradeel uit de stad Franeker en ± 16 omliggende
dorpen. De totale gemeente telt ± 20.000 inwoners. Franekeradeel is van oudsher een
agrarische gemeente en er zijn daarom nog steeds veel vormen van agrarische bedrijvigheid
te vinden.
De mooie historische binnenstad kent tal van prachtige monumentale panden zoals het
Stadhuis en het Martenahuis welke werden gebouwd rond 1600, het planetarium van
Eise Eisinga dat stamt uit 1775, het voormalige weeshuis, het museum 't Coopmanshûs
en de theekoepels op de bolwerken.
Op sportgebied is Franeker bekend als 'kaatsstad', de bijnaam is dan ook 'Het Kaats
Wimbledon van het Noorden' en natuurlijk als één van de elfsteden in de beroemde
Friese Elfstedentocht.
INHOUD

Franeker telt tal van leuke en gezellige cafeetjes, terrasjes en restaurants alsmede een
gezellig winkelaanbod voor al uw dagelijkse en niet-alledaagse aankopen. In het cultureel
centrum De Korenbeurs vinden regelmatig toneel-, cabaret-, en concertvoorstellingen
plaats.
Het onderwijs staat in Franeker op een hoog niveau; zo zijn er vijf basisscholen en twee
scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs alsmede een streekschool voor
speciaal onderwijs. Ook opvang voor de jongste kinderen is goed geregeld.
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Inleiding en inhoud
De wijk Keningspark
De locatie en de kavels
Begane grond basis
1e verdieping basis
2e verdieping basis
Gevelaanzichten en doorsnede
Begane grond variant met bijkeuken
Begane grond variant met uitbreiding eetkamer
Begane grond variant met uitbreiding eetkamer en bijkeuken
2e verdieping variant met scheidingswand en dakkapel
Wegwijzer bij koop
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BN-1 als gespiegeld
BN-8 als getekend

BEGANE GROND BASIS
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BN-1 als gespiegeld
BN-8 als getekend

1e VERDIEPING BASIS
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BN-1 als gespiegeld
BN-8 als getekend
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VOORGEVEL

ACHTERGEVEL
LANGSDOORSNEDE

ZIJGEVEL

ZIJGEVEL

GEVELAANZICHTEN EN DOORSNEDE
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WEGWIJZER BIJ KOOP
De verkoop wordt verzorgd door de makelaar i.s.m. de klantbegeleider van het bouwbedrijf.
Van hen ontvangt u alle informatie en documentatie en antwoord op uw vragen.Tijdens de
bouw blijft de klantbegeleider uw aanspreekpunt en om er voor te zorgen dat uw huis
correct en volgens de gemaakte afspraken wordt gebouwd.
Laat u hier alvast informeren over de diverse aspecten die met het koop-proces gemoeid zijn.
VRIJ-OP-NAAM (V.O.N.)
De verkoopprijzen van de woningen zijn vrij op naam.
Dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten in de verkoopprijzen zijn opgenomen:
• BTW (omzetbelasting)
• notariskosten, transportakte;
• kadastraal recht en metingen;
• grondkosten;
• bouwkosten;
• honoraria van architect en constructeur;
• grondonderzoek;
• verkoopkosten;
• makelaarscourtage;
• gemeentelijke leges;
• standaard C.A.R. verzekering tijdens bouwperiode;
• aansluitkosten nutsbedrijven (water, gas en elektra);
• gezamenlijk achterpad als dat op de tekening staat
DE AANKOOP
De verkoopprijzen worden gesplitst voor levering van de grond en de bouwwerkzaamheden.
De aankoop van een woning plus grond wordt gedaan door middel van een koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst. Bij deze overeenkomsten gaan koper (verkrijger)
en verkoper (aannemer) twee overeenkomsten aan, waardoor de verkrijger zich onder meer
verplicht tot de betalingsregeling volgens de aannemingsovereenkomst. De aannemer
verplicht zich door de aannemingsovereenkomst tot de bouw van de woning en middels de
koopovereenkomst tot de uitgifte van de grond met de daarbij horende rechten en plichten.
(Een gecombineerde Koop- en Aannemings-overeenkomst van Woningborg is ook mogelijk)
De notaris nodigt u uit voor het tekenen van de leveringsakte, nadat, in het geval van
financiering, uw hypotheekstukken door uw geldverstrekker in zijn bezit zijn gesteld en
aan de voorwaarden in de aannemingsovereenkomst is voldaan.

Termijnen en betalingen
Zoals omschreven worden er twee overeenkomsten gesloten, te weten:
• een koopovereenkomst voor de grond met vermelding van de koopsom;
• een aannemingsovereenkomst voor de bouw met vermelding van de aanneemsom.
De grondsom bent u voor aanvang van de bouw verschuldigd. De aanneemsom bent u in
termijnen verschuldigd evenredig aan de vordering van de bouw, volgens het betalingsschema dat vermeld staat in de aannemingsovereenkomst. Voor de oplevering dient de gehele koop- en aanneemsom, inclusief het saldo van het meer- en minderwerk, betaald te zijn.
De laatste 5% van de aanneemsom mag bij de notaris in depot betaald worden, welk bedrag
pas vrijvalt aan de aannemer nadat die de bouw van de woning correct heeft opgeleverd.
RENTE
Rentekosten over eerder verschuldigde grondkosten en de bouwtermijnen (als de bouw
al eerder is gestart) zijn kosten die niet in de prijs zijn opgenomen. De rentedatum en het
percentage worden opgenomen in de betreffende overeenkomst..
WAARBORG, EEN HUIS MET GARANTIELABEL
Om de zekerheid van de koper te garanderen is de aannemer aangesloten bij Woningborg.
(voorheen Garantie Instituut Woningbouw en/of StiWoGa). Woningborg heeft als doel het
bevorderen van de kwaliteit van koopwoningen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en aannemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van
oplossingen voor het geval dat er een gebrek optreedt. Alleen aannemers die voldoen aan
de door Woningborg gestelde normen van kredietwaardigheid, organisatie en technische bekwaamheid kunnen tot Woningborg toetreden. Tegenwoordig hebben de meeste hypotheekverstrekkers ook de eis dat de woning onder garantie van Woningborg wordt gebouwd.
Garantie:
• waterdichte koop- en aannemingsovereenkomst;
• mogelijkheid tot arbitrage bij eventuele geschillen russen koper en aannemer.
• een afbouwgarantie voor het geval de aannemer onverhoopt failliet mocht gaan;
Meer informatie over deze Woningborg-garantie krijgt u via de makelaar of via woningborg.nl.
WOONWENSEN
Speciale woonwensen kunt u bespreken met de makelaar en in overleg met de aannemer.
Nadat er gestart is met de bouwwerkzaamheden, kan het voorkomen dat een aantal
alternatieven niet meer mogelijk zijn. Ook wijzigingen, die in strijd zijn met het geldende
Bouwbesluit, de installatievoorwaarden (NEN-normen) en/of de eisen van de nutsbedrijven
kan de aannemer niet voor u uitvoeren.

WEGWIJZER BIJ KOOP
FRANEKER KENINGSPARK 2 V.S. WONINGEN TYPE BATAVIA

BROCHURE BLAD

13

D.D. 15-11-2014

PROJECT WEBSITE : PREBOHUS.NL / PAGEID=501

OMZETBELASTING (B.T.W.)
De koop- en aanneemsom van respectievelijk kavel en huis zijn inclusief het BTW-tarief.
Een verhoging of verlaging van deze wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) is
daar van invloed op; een door de overheid besloten BTW-verhoging wordt aan de koper
doorberekend en een BTW-verlaging komt ten goede van de koper.
WIJZIGINGEN
Deze verkoopdocumentatie is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van
diverse gegevens en tekeningen. Ondanks het bovenstaande moet een voorbehoud
worden gemaakt ten ten aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen van de
overheid, welstandscommissie en/of nutsbedrijven.
Tijdens het opstellen van de documentatie is niet altijd al de definitieve bouwvergunning verkregen. Eventuele aanpassingen in het ontwerp zijn niet ondenkbaar.
De aannemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen,
waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk
doen aan de kwaliteit. Deze wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het
vragen van verrekening van mindere of meerdere kosten.
TEKENINGEN, SITUATIE & PERSPECTIEVEN
De situering van het woningbouwproject is op de situatietekening aangegeven conform
de ons ter hand gestelde gegevens van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot
de situering van groenstroken, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen en dergelijke
kunnen zich dan ook voordoen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze
documentatie opgenomen plattegronden, impressie-, gevel- en situatietekeningen van
het project. Het eventuele verschil tussen de exacte maatvoering en de grondoppervlaktematen op de tekening kan niet worden verrekend. De ingeschreven maten zijn
circa-maten en kunnen iets afwijken van de realiteit. Indien deze maten tussen wanden
is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.
Daar waar in de brochure en op tekeningen merknamen zijn vermeld, dient achter de
merknamen o.g. (of gelijkwaardig) te worden gelezen.

OPLEVERING & ONDERHOUDSPERIODE
Uw toekomstige woning wordt opgeleverd door de aannemer aan u als koper.
Het staat u vrij om u bij te laten staan door een deskundige van Vereniging Eigen Huis;
dan bent u verzekerd van een vakkundige en objectieve oplevering, waarbij ook de
aannemer zich conformeert aan de eventuele geconstateerde onvolkomenheden.
Onder onvolkomenheden wordt niet verstaan: krimpscheurtjes in het stuc- en spackwerk,
een witte uitslag op het metselwerk. Indien bij oplevering blijkt, dat er nog werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd die bewoning verhinderen, dan zal deze oplevering als een
voorcontrole worden beschouwd en wordt een nader tijdstip bepaald voor de oplevering.
VERZEKERING
Tijdens de bouw heeft de aannemer de woningen verzekerd via een C.A.R.verzekering.
Op de dag van de oplevering van uw woning dient de woning voor eigen rekening te
worden verzekerd door middel van een opstalverzekering. Gezien de eventuele werkzaamheden die u in uw woning wenst te gaan uitvoeren, is het verstandig meteen
ook een inboedelverzekering af te sluiten.
VOORBEHOUD DOORGANG PROJECT
In de aannemingsovereenkomst wordt als opschortende voorwaarde bepaald hoeveel
woningen verkocht moeten zijn voordat er gestart wordt met de bouw van dat bouwdeel.
Een andere opschortende factor is het verkrijgen van een bouwvergunning.
Een eventuele ontbindende voorwaarde is het verkrijgen van financiering door de koper.
TECHNISCHE OMSCHRIJVING
De opbouw en afwerking van de woning staat omschreven in de technische omschrijving.
De Technische Omschrijving prevaleert boven de brochure en/of verkooptekening.
Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg.
Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn of
nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bepalingen van Woningborg.

OPLEVERINGSDATUM
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum gegeven, gerekend
vanaf 'start bouw'. Daarbij moet de nodige reserve in acht worden genomen, omdat
tal van onvoorziene omstandigheden (zoals vorst en regen) de bouwwerkzaamheden
kunnen vertragen. In een later stadium kan steeds nauwkeuriger een gedetailleerdere
opleveringsdatum worden genoemd. Het aantal werkbare werkdagen als vermeld in
aannemingsovereenkomst is bindend voor partijen.
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VERKOOP EN INFO
Hoekstra Makelaardij
058- 2337333
Willemskade 9
PB 288 8901 BB LEEUWARDEN

ONTWIKKELING EN INFO
PreBoHus
058 - 2132313
Stadhoudersweg 75
9076 AG ST.-ANNAPAROCHIE

FRANEKER KENINGSPARK 2 V.S. WONINGEN TYPE BATAVIA

GARANTIE
Woningborg
0182 - 580004
PB 805 2800 AV GOUDA

REALISATIE EN BOUW
BrouwerBouw
0518 - 401342
Stadhoudersweg 76A
PB 119 9076 ZR ST.-ANNAPAROCHIE
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